
Et sogneraadsmøde ved aarhundredets begyndelse  
 

Et sogneraadsmøde dengang foregik paa den maade, at man mødte paa 
fattiggaarden kl. 10, hvorefter det første par timer gik med behandling af 
almindelige sociale spørgsmaal. Fra 12-13 var der frokosttid, hvor den 
medbragte mad blev fortæret. Kl. 14 kunne der købes en kop kaffe 
desformedelst 25 øre, og saa fortsattes mødet undertiden til kl. 20-21, 
eftersom der var mange eller færre sager. Naar sogneraadsmedlemmerne 
saa endelig efter en lang spadseretur naaede hjem, var de godt oplagte til 
et varmt maaltid mad. 

Det var ikke altid let at holde sig vaagen i det lille, 
røgfyldte sogneraadslokale. Saaledes skete det engang for 
Andreas Brøndt, Dorf, der ses paa billedet fra 1906, at 
han faldt i søvn under en forhandling. Formanden saa 
det og raabte højt: »Du sover, Andreas! Hvad er det, vi 
behandler? « 

Andreas vaagnede, men kunne ikke svare af gode 
grunde, hvorpaa formanden, C. Gravesen, spurgte: 
»Hvornaar er der marked i Hobro!«  

Det kunne Andreas Brøndt svare paa aldeles 
omgaaendei for han var hestehandler, 09 markedsdage 

kunne han nævne uden tøven. 

Det var den slags smaa pudsigheder, der livede op paa 
sogneraadsmødernes undertiden lange debatter. 

En anden munter episode huskes ra den tid. Fabrikant G. Larsen, Asaa, 
inviterede ved 'et møde sine to sogneraadskolleger fra Asaa, Th. 
Christensen og Niels Pedersen, Nygaard, paa røgede sild, lige friske fra 
havnebyen, naar man naaede frem til frokosttid. Det var en lækkerbisken, 
og de tre glædede sig dertil. Men da man kom saavidt, var pakken med 
silden forvundet fra fabrikantens jakkelomme. 

Pludselig opdagede man, at hjallerupboerne sad og mæskede sig med den 
fede sild, og fabrikant Larsen. fo'r hen til dem og truede med at tilkalde 
Frederiksen - politibetjenten i Dronninglund. Men da de to indlandsboere 
forsikrede, at de ellers aldrig fik røgede sild, lod fabrikanten dog al tiltale 
falde! En god spøg kunne han altid goutere.  

 

 
  

Hovedbogen eller protokollen fra 1858 findes på nuværende tidspunkt i 
Dronninglund Lokalhistoriske Arkiv og er blevet renskrevet. Så, hvis der er 
nogen der gerne vil se den originale protokol skal de skynde sig da den bliver 
afleveret til Rigsarkivet når der bliver åbnet for det her i 2021. Der kan altid 
bestilles en tid til at se den. Protokollen en en meget spændende bog. 

 


